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LEO เดิินหน้้าต่่อยอดธุุรกิิจ
ผ่่านกลยุุทธ์์ M&A หลัังผถห.
ลงมติิจ่่ายปัันผล 0.18 บ./หุ้้�น อนุุมััติิออกหุ้้�นกู้้�
แปลงสภาพ มููลค่่า 255 ลบ. พ่่วง LEO-W1 ฟรีี

ผู้้� ถืือหุ้้�น LEO พร้้ อ มใจโหวตผ่่ า นทุุ ก
วาระทั้้�งจ่่ายเงิินปัันผลงวดครึ่่ง
� หลัังปีี
64 เป็็นเงิินสด อััตราหุ้้�นละ 0.18 บาท
เตรีียมรัับทรััพย์์ 26 พ.ค.นี้้� และอนุุมััติิ
ให้้ ออ กหุ้้�นกู้้� แ ปลงสภาพ มููลค่่ า 255
ล้้ านบาท จัั ดสรรให้้ ผู้�้ถืือหุ้้�นเดิิ มอัั ตรา
1,255 หุ้้�นเดิิมต่่อ  1 หุ้้�นกู้้�แปลงสภาพ
พร้้อมพ่่วง LEO-W1 ฟรีี ในอััตรา 1 หุ้้�น
กู้้�แปลงสภาพต่่อ  100 วอร์์แรนท์์ ฟาก
ซีีอีีโอ"เกตติิวิิทย์์ สิิทธิิสุุนทรวงศ์์" ระบุุ
เดิินหน้้าต่่อยอดธุุรกิิจผ่่านกลยุุทธ์์การ 
M&A ร่่ ว มมืือกัั บ พัั น ธมิิ ตร รุุ ก ขยาย
บริิการจากธุุรกิิจหลััก หนุุนผลงานปีีนี้้�
โตทะยาน30-35%

ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้นคงเหลือเงินปันผล
ที่ จ ่ า ยในคราวนี้อี ก หุ ้ น ละ 0.18 บาท
จากงวดด�ำเนินการวันที่  1 กรกฎาคม

2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บริษท
ั ฯได้
ก�ำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ในวั น ที่  10 พฤษภาคม 2565 และ
ก�ำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผูถือ
้ หุน
้ ในวันที่ 
26 พฤษภาคม 2565

นายเกตติ วิ ท ย์ สิ ท ธิ สุ น ทรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ  ที่่�ประชุุมยัังได้้อนุุมััติิการออกและ
โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้้�นกู้้�แปลงสภาพที่่�ออกใหม่่
หรือ  LEO เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญ ของบริิ ษัั ท และให้้ สิิ ท ธิิ แ ปลงสภาพ

ประจ�ำปี 2565 มีมติอนุมต
ั จ
ิ า่ ยเงินปันผล
เป็ น เงิ น สดในอั ตร าหุ ้ น ละ 0.25 บาท
ของจ�ำนวนหุ้น 320,000,000 หุ้นคิด
เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 80,000,000
บาท เนื่องจากบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากงวดด�ำเนินการวันที่  1
มกราคม 2564 ถึงวันที่  30 มิถุนายน
2564 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทให้แก่

เป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน
255,000,000 บาท ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม
ของบริิษััทฯที่่�มีีสิิทธิิได้้รัับการจััดสรร
การถืือหุ้้�นโดยไม่่จััดสรรให้้ผู้�ถื
้ ือหุ้้�นที่่�จะ
ทำำ�ให้้บริิษััทฯมีีหน้้าที่่�ตามกฎหมายต่่าง
ประเทศ ในอััตราส่่วนการจััดสรร 1,255
หุ้้�นเดิิ ม ต่่ อ  1หน่่ ว ยหุ้้�นกู้้� แ ปลงสภาพ
ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่่อ 1 หน่่วย

หุ้้�นกู้้แ
� ปลงสภาพ มููลค่่าที่่�เสนอขายรวม
ทั้้�งสิ้้�นไม่่เกิิน 255,000,000 บาท โดย
ให้้อัตร
ั าดอกเบี้้�ย 5.75% ต่่อปี จ่
ี า่ ยดอก

เบี้้�ยทุุกๆ 3 เดืือน โดยหุ้้�นกู้้�ที่่ออ
� กในครั้้�ง
นี้้�จะมีีอายุุ 1 ปีี 9 เดืือน และผู้้�ถืือหุ้้�นทุุก
รายสามารถจองซื้้� อ เกิิ น สิิ ท ธิิ ไ ด้้ โดย
บริิษััทฯจะจััดสรรให้้ตามจำำ�นวนการใช้้
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมทั้้�งอนุุมััติิการออกและเสนอขายใบ
สำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญขอ
งบริิษัท
ั ฯ ครั้้�งที่่� 1 (“LEO-W1”) จำำ�นวน
ไม่่ เ กิิ น 25,500,000 หน่่ ว ย ให้้ แ ก่่ ผู้้�
ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ ที่่�จองซื้้�อและได้้รัับ
จััดสรรหุ้้�นกู้้�แปลงสภาพที่่�เสนอขายให้้
แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นตามสััดส่่วนจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ผู้้�
ถืือหุ้้�นแต่่ละรายถืืออยู่่�  โดยไม่่คิิดมููลค่่า
ในอััตราส่่วน 1 หน่่วยหุ้้�นกู้้�แปลงสภาพ
ต่่อ 100 หน่่วยใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ ครั้้�ง
ที่่� 1 (LEO-W1) โดยใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ดัังกล่่าวมีีอายุุ 2 ปีี นัับจากวัันที่่�ได้้ออก
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ มีอั
ี ัตราการใช้้สิิทธิิ
ตามใบสำำ�คัั ญ แสดงสิิ ท ธิิ 1 หน่่ ว ยต่่ อ
หุ้้�นสามััญ 1 หุ้้�น และมีีราคาการใช้้สิิทธิิ
เท่่ากัับ 22 บาทต่่อหุ้้�น (ยกเว้้นกรณีีการ
ปรัับราคาใช้้สิิทธิิ)
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LEO เดิินหน้้าต่่อยอดธุุรกิิจ
ผ่่านกลยุุทธ์์ M&A หลัังผถห.
ลงมติิจ่่ายปัันผล 0.18 บ./หุ้้�น อนุุมััติิออกหุ้้�นกู้้�
แปลงสภาพ มููลค่่า 255 ลบ. พ่่วง LEO-W1 ฟรีี

ตลอดจนอนุุมััติิการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน
ของบริิษัท
ั ฯ จากเดิิม 160,000,000.00
บาท เป็็น  181,250,000.00 บาท โดยออก
หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 42,500,000
หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท รวม
เป็็น 21,250,000.00 บาท เพื่่�อรองรัับ
การใช้้สิิทธิิแปลงสภาพของหุ้้�นกู้้�แปลง
สภาพเป็็นจำำ�นวน 17,000,000 หุ้้�น และ
เพื่่�อรองรัับการใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิที่่จ
� ะซื้้อหุ้้�
� นสามััญของบริิษัท
ั ฯ
ครั้้�งที่่� 1 (LEO-W1) เป็็นจำำ�นวนไม่่เกิิน
25,500,000 หุ้้�น

โดยการออกหุ้้�นกู้้�ในครั้้�งนี้้�จะทำำ�ให้้ทาง 
LEO มีี ฐ านการเงิิ น ที่่� แ ข็็ ง แกร่่ งยิ่่� งขึ้้� น
และมีีเงิินทุุนมากเพีียงพอที่่�จะใช้้ในการ
ลงทุุนเพื่่�อขยายงานและการ  M&A ที่่�
กำำ�ลัั ง จะเกิิ ด มากขึ้้� น ในอนาคต  และ
แสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพในการวางแผน

ทางการเงิินและหาแหล่่งเงิินทุุนที่่�หลาก
หลายของทางบริิษัท
ั ฯ โดยเฉพาะในช่่วง
นี้้� ที่่�ทางสถาบัันการเงิินเริ่่�มที่่�เข้้มงวด
ในการปล่่อยสิินเชื่่�อและเป็็นภาวะขาขึ้้�น
ของอััตราดอกเบี้้�ย

นอกจากนี้้�  ยัั งรุุ ก ขยายการให้้ บ ริิ ก าร
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในส่่วนอื่่�นเพิ่่�มเติิม
เช่่ น การเปิิ ด ให้้ บ ริิ ก าร  LEO SelfStorage#2 China Town และบริิการ
ลานรัับฝากเก็็บตู้้�คอนเทนเนอร์์แห่่งที่่�
สองจะตั้้�งอยู่่�ถนนบางนา กม. 21 โดย
ปััจจุุบัันอยู่่�ในขั้้�นตอนปรัับปรุุงพื้้�นที่่�และ
คาดจะพร้้อมให้้บริิการในช่่วงไตรมาส
ที่่� 2 ของปีี 2565 รวมทั้้�งขยายธุุรกิิจ
โดยการร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร  "China
Post" ซึ่่งมี
� แ
ี ผนที่่�จะเพิ่่�ม Capacity ของ
สายการบิิน China Post Airline ที่่�บิิน
ระหว่่างกรุุงเทพ- คุุนหมิิง โดยเพิ่่�มเที่่�ยว
บิินและนำำ�เครื่่�องบิน
ิ ขนาดที่่�ใหญ่่ขึ้้น
� เพื่่�อ
"แผนการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ บริิษัท
ั ฯ ยัังคงเดิิน เป็็นการสนัับสนุุนนโยบายของภาครััฐ
หน้้าที่่�การเข้้าร่่วมลงทุุนกัับพัันธมิิตร
ที่่�ต้อง
้ การผลัักดัันและส่่งเสริิมการเพิ่่�ม
ทางธุุรกิจ
ิ ทั้้�งในประเทศและกลุ่่�มประเทศ  ยอดการส่่งออกผลไม้้ไทยไปยัังประเทศ
ASEAN โดยสร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจ จีี น ให้้ ม ากขึ้้� น  รวมถึึงโครงการขนส่่ ง
ผ่่านแผนการทำำ�ข้้อตกลงซื้้อ
� และควบ
สิินค้้าโดยรถไฟจากประเทศจีีนมายััง
รวมกิิ จ การ  (M&A) นอกเหนืือจาก ลาว ทางบริิษััทฯ สามารถเริ่่�มให้้บริิการ
บริิษััท เวิิร์์ลแอร์์ โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด และ ได้้ในเดืือนพฤษภาคมเป็็นที่่�เรีียบร้้อย
สร้้างการเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดดให้้กับ
ั
แล้้ว ความสำำ�เร็็จจากโครงการทั้้�งหมด
บริิษััทตามแผนงาน และเป็็นการเตรีียม นี้้� ยิ่่�งตอกย้ำำ��ว่่า LEO เป็็นผู้้�ให้้บริิการโล
พร้้อมในการเพิ่่�มเงิินทุุนหมุุนเวีียนเพื่่�อ จิิสติิกส์์อย่่างครบวงจรที่่�มีีการเติิบโต
รองรัับการขยายตััวที่่�ตั้้�งเป้้าในการ
อย่่างก้้าวกระโดดได้้อย่่างแท้้จริิง
เติิบโตไว้้ 30-35% ที่่� 4,700-4,800
ล้้านบาท ในปีี 2565 "
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THL

ตั้้�ง บ.ย่่อย คริิปอิินเวสท์์
ลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล

บริิษััท ทุ่่�งคาฮาเบอร์์ จํํากััด (มหาชน) THL เปิิดเผยว่่า เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2565
ที่่�คณะกรรมการบริิษััทครั้้�ง ที่่� 1/2565 มีีมติิประชุุมดัังนี้้�
1.ที่่�ประชุุมมีีมติิรัับทราบการลาออกจากตํําแหน่่ง กรรมการอิิสระของ นายเชาวฤทธิ์์� จงเกษกรณ์์
โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 เมษายน 2565
2.ที่่�ประชุุมมีีมติิแต่่งตั้้�ง นายวิิชััย เบญจพลาพร 
เข้้าดํํารงตํําแหน่่งกรรมการ และ กรรมการบริิหาร
3.ที่่�ประชุุมมีีมติิจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยแห่่งใหม่่
-โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้� จััดตั้้�งบริิษััท บริิษััท คริิปอิินเวสท์์ จํํากััด
-ทุุนจดทะเบีียน ทุุนจดทะเบีียน 1,000,000 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ 10,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท
-วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
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TU จัับมืือ SFLEX
ตั้้�งบริิษััท สตาร์์ยููเนี่่�ยน แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด
ลุุยธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่าย
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกชนิิดอ่่อน

นายธีีรพงศ์์ จัันศิิริิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 
บริิษัท
ั ไทยยููเนี่่�ยน กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (TU) เปิิด

ทุุนจดทะเบีียนบริิษััท 1,000,000 บาท โดยแบ่่งออกเป็็น

แจ้้งต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET) เกี่่�ยวกัับมติิ

-มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 100 บาท

เผยว่่าตามที่่� บริิษัท
ั ไทยยููเนี่่�ยน กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (TU) ได้้

ของคณะกรรมการบริิหาร (Executive Committee) ตาม
หนัังสืือของบริิษััทเลขที่่� 24/640930 ลงวัันที่่� 30 กัันยายน
2564 ซึ่่ง
� เห็็นชอบกัับการลงทุุนของบริิษัท
ั ไทยยููเนี่่�ยน กราฟ
ฟิิกส์์จำำ�กััด (TUG) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ
98 และดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับการให้้บริิการ  และผลิิตบรรจุุ
ภััณฑ์์และสิ่่�งพิิมพ์์ บริิษััทฯ ขอแจ้้งให้้ทราบว่่า TUG และผู้้�
ร่่วมลงทุุนคืือ บริิษััท สตาร์์เฟล็็กซ์์จำำ�กััด (มหาชน) (SFLEX)
ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกชนิิดอ่่อน (Flexible Packaging) ได้้ร่่วมกัันจััดตั้้�ง
บริิษัท
ั ร่่วมลงทุุนดัังกล่่าวแล้้วเสร็็จ โดยใช้้ชื่่อว่
� า่ บริิษัท
ั สตาร์์

- หุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 9,800 หุ้้�น และ
- หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิจำำ�นวน 200 หุ้้�น

--โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น-1) SFLEX จะเข้้าถืือหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 4,997 หุ้้�น2) TUG จะ
เข้้าถืือหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 4,799 หุ้้�น และหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิจำำ�นวน
200 หุ้้�น3) ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย จำำ� นวน 4 หุ้้�น
โครงสร้้ า งกรรมการ  1) นายปิิ ย ะเทพ สีี ต ะจัั น ทร์์ 2 ) นาย
สมโภชน์์ วััลยะเสวีี3) นายสมชาย วงศ์์รััศมีี

ยููเนี่่�ยน แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

--แหล่่งเงิินทุุน--

--รายละเอีียดการลงทุุน--

เงิินทุุนหมุุนเวีียนในบริิษััท

วัันที่่�เกิิดธุุรกรรม วัันที่่� 28 เมษายน 2565
ชื่่�อบริิษััท บริิษััท สตาร์์ยููเนี่่�ยน แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด
วััตถุุประสงค์์ในการร่่วมลงทุุน เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการการผลิิต
และจำำ�หน่่ า ยบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ พ ลาสติิ ก ชนิิ ด อ่่ อ น (Flexible
Packaging)และดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ อื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนร่่วม
กัันพััฒนาผลิิตภััณฑ์์หรืือบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ในอนาคต
สถานที่่�ตั้้�ง  255 ถนนแสมดำำ�แขวงแสมดำำ�  เขตบางขุุนเทีียน
กรุุงเทพมหานคร

--ความเห็็นของคณะกรรมการบริิหารต่่อการทำำ�รายการ-คณะกรรมการบริิหารมีีความเห็็นว่่าการลงทุุนในการจััดตั้้�ง
บริิ ษัั ท ใหม่่ ร่่ ว มกัั บ SFLEX ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษัั ท ที่่� เ ป็็ น ผู้้�นำำ� ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ ผลิิตและจำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกชนิิดอ่่อน
ซึ่่�งมีีความเชี่่�ยวชาญและมีีองค์์ความรู้้�เฉพาะด้้าน เป็็นการทำำ�
รายการที่่�มีีความเหมาะสมและก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่บริิษััท
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BBCI จัับมืือ
บางจากฯ ธนโชค ออย ไลท์์
ผลิิตน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงอากาศยานยั่่�งยืืน

จากน้ำำ��มัันพืืชใช้้แล้้ว เป็็นรายแรกในประเทศไทย

นายกิิตติิพงศ์์ ลิ่่�มสุุวรรณโรจน์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััท บีีบีจี
ี ีไอ จำำ�กััด (มหาชน) พร้้อมด้้วย นายชััยวััฒน์์ โควาวิิสารััช ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มบริิษััท บางจากฯ ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ

จััดหาวััตถุุดิิบ ผลิิตภััณฑ์์ สร้้างหน่่วยผลิิต  และจััดจำำ�หน่่ายเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพแบบยั่่�งยืืน ร่่วมกัับ นายธนวััฒน์์ ลิินจงสุุบงกช
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ธนโชค ออย ไลท์์ จำำ�กััด ผู้้�มีีความเชี่่�ยวชาญในการบริิหารจััดการน้ำำ��มัันพืืชใช้้แล้้วชั้้�นแนวหน้้าของ
ประเทศมากว่่า 40 ปีี เตรีียมจััดตั้้�งหน่่วยผลิิตใหม่่ในโรงกลั่่�นน้ำำ��มัน
ั บางจาก เพื่่�อรองรับ
ั กระบวนผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายน้ำำ��มัน
ั เชื้้อ
�
เพลิิงอากาศยานยั่่�งยืืน (Sustainable Aviation Fuel หรืือ SAF) จากน้ำำ��มัันพืืชใช้้แล้้วเป็็นรายแรกในประเทศไทย รวมถึึง
ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันเชื้้อ
� เพลิิงชีีวภาพอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องสำำ�หรัับใช้้ทั้้�งในและต่่างประเทศ
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงอากาศยานยั่่�งยืืน (SAF) เป็็นทางเลืือกเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ทั่่�วโลกกำำ�ลัังให้้ความสนใจ โดย

เฉพาะสหภาพยุุโรป เนื่่�องจากตลอดวงจรชีีวิิตผลิิตภััณฑ์์นั้้�นมีีอััตราการปล่่อยคาร์์บอนน้้อยกว่่าเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลถึึง  80%
จากการที่่�ประเทศไทยมีีอัตร
ั าการบริิโภคน้ำำ��มัันพืืชสููงประมาณ 900,000 ตัันต่่อปีี ซึ่่�งสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้เป็็นโอกาสที่่�
ดีีในการนำำ�น้ำำ��มัน
ั พืืชใช้้แล้้วมาต่่อยอดเพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการใช้้น้ำำ��มัน
ั เชื้้อ
� เพลิิงอากาศยานยั่่�งยืืน ซึ่่งมี
� แ
ี นวโน้้มขยายตััว
สููง ทั้้�งยังช่
ั ่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามเป้้าหมาย Net Zero GHG Emissions ในปีี ค.ศ. 2050 ของกลุ่่�มบางจากฯ
และยัังสอดรัับกัับโมเดลเศรษฐกิิจ "BCG" หรืือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิิจชีีวภาพ-เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเศรษฐกิิจสีีเขีียว รููปแบบการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�รัฐ
ั บาลให้้ความสำำ�คััญอย่่างครบวงจร โดยเบื้้องต้
�
น
้ มีีแผนเริ่่�มผลิิตน้ำำ��มัน
ั เชื้้อ
�
เพลิิงอากาศยานยั่่�งยืืนด้้วยกำำ�ลัังการผลิิตสููงสุุดประมาณ 1,000,000 ลิิตรต่่อวััน ในเร็็วๆนี้้�
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ผู้้�ถืือหุ้้�น “TMILL”
ไฟเขีียวปัันผลหุ้้�นละ 0.13 บาท
คุุณปรีีชา อรรถวิิภััชน์์ ประธานกรรมการ (ที่่� 5 จากซ้้าย)
พร้้อมด้้วย (ผู้้�แทน) คณะกรรมการ คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 
และผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท ทีี เอส ฟลาวมิิลล์์ จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ 
“TMILL” โรงงานโม่่ แ ป้้ ง สาลีี ร ายใหญ่่ แ ละมีี เ ทคโนโลยีี
การผลิิตที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดในประเทศ จััดการประชุุมสามััญผู้้�
ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2565 โดยมีีมติิอนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผลเป็็น
เงิินสดจากกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2564 ในอััตราหุ้้�นละ 0.13
บาท คิิดเป็็นเงิิน 51,826,327.93 บาท โดยมีีกำำ�หนดจ่่าย
เงิินปัันผลในวัันพฤหััสบดีีที่่� 26 พฤษภาคม 2565 พร้้อม
รัับทราบรายงานผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งในปีี
2564 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิเติิบโตแข็็งแกร่่งที่่� 112.68 ล้้าน
บาท สููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์ตั้้�งแต่่เปิิดดำำ�เนิินการมา 14 ปีี
ทั้้�งนี้้�งานประชุุมผุ้้�ถืือหุ้้�นดัังกล่่าว จััดขึ้้�น ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ ชั้้�น 4 บริิษััท ทีี เอส ฟลาวมิิลล์์ จำำ�กััด (มหาชน) และผ่่านระบบ
ประชุุมทางไกล Zoom Meeting เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2565 ที่่�ผ่่านมา

7UP ยกเลิิกลงทุุนในบิิลเลี่่�ยน เวลเนส
เหตุุไม่่สามารถบรรลุุข้้อตกลงกัันได้้

นางสาวพัั ช ริิ น ทร์์  สิิ งห์์ เ ถื่่� อ น ผู้้�มีี อำำ� นาจรายงาน
สารสนเทศ  บริิษััท เซเว่่น ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พาวเวอร์์
จำำ�กััด (มหาชน) 7UP เปิิดเผยว่่า ตามที่่� บริิษััท เซเว่่น ยููทิิลิิตี้้�ส์์
แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รายงานสารสนเทศรายการ

ได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์และการเป็็นบริิษััทย่่อยใหม่่ อัันเนื่่�องมาจากการ
เข้้าลงทุุนใน บริิษััท บิิลเลี่่�ยน เวลเนส จำำ�กััด ตามมติิที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่�13/2564 เมื่่�อวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2564 ไป
แล้้วนั้้�น
เนื่องจากการเจรจาในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อ
ขายหุ้นสามัญของ บริษัท บิลเลี่ยน เวลเนส จ�ำกัดกับทางผู้ขายไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 จึงได้มีมติให้ยกเลิกการ
เข้าลงทุนใน บริษัท บิลเลี่ยน เวลเนส จ�ำกัด
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ก.ล.ต. - FETCO เตืือนประชาชนระมััดระวััง
ถููกหลอกลงทุุน แนะตรวจสอบชื่่�อผู้้�ได้้รัับอนุุญาต 
ที่่�แอปพลิิเคชััน SEC Check First
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และสภาธุุรกิิจตลาดทุุน
ไทย (FETCO) ห่่วงใยประชาชนอาจถููกมิิจฉาชีีพ
หลอกให้้ลงทุุนผ่่านช่อ
่ งทางสื่่อ
� สัังคมออนไลน์์ โดย
แอบอ้้างชื่่�อ ภาพ หรืือโลโก้้ ก.ล.ต. และหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในตลาดทุุน หรืืออ้้างว่่าเป็็นพนัักงาน
บลจ. บล. หรืือสถาบัั น การเงิิ นที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าต
ขอเตืือนให้้ระมััดระวัังและอย่่าหลงเชื่่�อโฆษณา
ชัักชวนให้้ลงทุุน โดยตรวจสอบรายชื่่�อบุุคคลผู้้�
ประกอบธุุรกิิจหรืือหลัักทรััพย์์ที่่ไ� ด้้รับ
ั อนุุญาต ได้้ที่่�
แอปพลิิเคชััน SEC Check First
ในปััจจุุบันมี
ั มิ
ี จ
ิ ฉาชีีพจำำ�นวนมากอ้้างตััวเป็็นบริิษัท
ั
หลัักทรััพย์์ (บล.) บริิษัท
ั หลัักทรััพย์์จัด
ั การกองทุุน
(บลจ.) หรืือสถาบัั น การเงิิ นที่่� ไ ด้้ รัั บ อนุุ ญ าตมา
หลอกลวงประชาชนให้้ร่่วมลงทุุน และสร้้างความ
เสีียหายต่่อประชาชนในวงกว้้าง รวมถึึงแอบอ้้าง
ชื่่อ
� ภาพ หรืือตราสััญลัักษณ์์ของ ก.ล.ต. และหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องในตลาดทุุน เช่่นสมาคมบริิษัท
ั หลััก
ทรััพย์์ไทย (ASCO) สมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน
(AIMC) และตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย
(SET) ในการโฆษณาชวนเชื่่� อ และชัั ก ชวนให้้
ประชาชนลงทุุนในหลัักทรััพย์์และสิินทรััพย์์ต่า่ ง ๆ
ผ่่านหลากหลายช่่องทาง อาทิิ โทรศััพท์์ ข้้อความ
สั้้�น โซเชีียลมีีเดีีย และช่่องทางออนไลน์์
ก.ล.ต. และ FETCO จึึงขอแจ้้งเตืือนประชาชนให้้
ระมัั ด ระวัั ง การถูู ก หลอกลวงให้้ ล งทุุ น และควร
ตรวจสอบข้้อมููลอย่่างรอบคอบก่่อนตััดสิินใจ
ลงทุุน ทั้้�งนี้้� รููปแบบการชัักชวนลงทุุนที่่�เข้้าข่่าย
หลอกลวงอาจมีีลัักษณะ ดัังนี้้�
• เสนออััตราผลตอบแทนการลงทุุนที่่�จููงใจ
และสููงเกิินจริิง ที่่�มาของผลตอบแทนไม่่ชััดเจน
• ให้้ผลตอบแทนจากการชัักชวนคนอื่่�นมา
ลงทุุน
• รัับประกัันผลตอบแทนการลงทุุน อ้้างว่่า
ไม่่มีีความเสี่่�ยง
• แอบอ้้างชื่่�อ ภาพ โลโก้้หน่่วยงาน บริิษััท
หรืือบุุคคลที่่�มีีชื่่�อเสีียงและน่่าเชื่่�อถืือในการ
โฆษณาชวนเชื่่�อ
• ชัักชวนให้้ลงทุุนในหลัักทรััพย์์และสิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่่ไ� ม่่มีแ
ี หล่่งข้้อมููลอ้า้ งอิิงให้้ตรวจสอบ
ได้้
• ให้้ ฝ ากหรืือโอนเงิิ นล งทุุ น เข้้ าบัั ญ ชีี ส่่ ว น

ตััวของบุุคคลธรรมดา ไม่่มีีการรายงานหรืือแจ้้ง
ยืืนยัันการลงทุุน

ผลตอบแทนควรมีีที่่�มาที่่�ชััดเจน อ้้างอิิงได้้ มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลให้้ตรวจสอบได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ

นางสาวรื่่�นวดีี สุว
ุ รรณมงคล เลขาธิิการ  ทั้้�งนี้้� สามารถตรวจสอบรายชื่่�อบุุคคลที่่�แนะนำำ�
ก.ล.ต. กล่่าวว่่า ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา ก.ล.ต. ได้้ การลงทุุน ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ หรืือหลัักทรััพย์์ที่่�ได้้

รัับแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับการโฆษณาชวนเชื่่�อและ
ชัักชวนให้้ประชาชนลงทุุนในลัักษณะหลอกลวง
เพิ่่� ม ขึ้้� น มาก ก.ล.ต. จึึ ง ขอเตืือนประชาชนให้้
ระมััดระวัังการชัักชวนลงทุุนจากผู้้�ที่่�ไม่่ได้้รัับ
อนุุญาตจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล เนื่่�องจากจะไม่่
ได้้รับ
ั ความคุ้้�มครองตามกฎหมาย และมีีความเสี่่�ยง
ที่่�จะถููกหลอกลวงทำำ�ให้้สูญ
ู เสีียเงิินลงทุุนทั้้ง
� หมดได้้
ทั้้�งนี้้� ผู้้�แนะนำำ�การลงทุุนของผู้้�ประกอบธุุรกิิจหลััก
ทรััพย์์ที่่ติ
� ด
ิ ต่่อกัับผู้้�ลงทุุนจะต้้องมีีเลขทะเบีียนการ
เป็็นผู้้�ได้้รับ
ั ความเห็็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้้ตรวจสอบ
ได้้ และมีีหน้้าที่่�อธิิบายข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
การลงทุุนที่่�ชััดเจน แสดงให้้เห็็นถึึงลัักษณะของ
ผลิิตภััณฑ์์ ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง และที่่�มาของ
แหล่่งข้้อมููลที่่�ใช้้ประกอบคำำ�แนะนำำ�ดัังกล่่าวที่่�เชื่่�อ
ถืือได้้ โดยผู้้�ลงทุุ นสา มารถตรวจสอบรายชื่่� อ ผู้้�
แนะนำำ�การลงทุุนและผู้้�ให้้บริิการที่่�ได้้รัับอนุุญาต
ผ่่านช่อ
่ งทางของ ก.ล.ต. และเพื่่อ
� ป้้องกัันประชาชน
จากการถููกหลอกลวง ก.ล.ต. และ FETCO จะหารืือ
แนวทางการคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุนในการทำำ�ธุุรกรรม
ออนไลน์์เพิ่่�มเติิมต่่อไป

นายไพบููลย์์ นลิิ น ทรางกููร  ประธาน
กรรมการ  FETCO กล่่าวว่่า ปััจจุุบัันพบว่่า

มีีมิิจฉาชีีพจำำ�นวนมากอ้้างตััวเป็็นผู้้�ให้้บริิการที่่�
ได้้รัับอนุุญาต FETCO ในฐานะองค์์กรตััวแทนผู้้�
ประกอบการและผู้้�เกี่่�ยวข้้องในการพััฒนาตลาด
ทุุนไทย ขอเตืือนประชาชนให้้ระมััดระวัังและปกป้้อง
ตนเองจากมิิจฉาชีีพดัังกล่่าว โดยตรวจสอบข้้อมููล
ให้้รอบคอบก่่อนทุุกครั้้�งก่่อนตััดสิินใจลงทุุน อาทิิ
ตรวจสอบให้้มั่่�นใจถึึงความมีีตััวตนของบริิษััท
หรืือบุุคคลผู้้�ชัักชวนว่่าเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตตาม
กฎหมาย โดยขอตรวจสอบใบอนุุญาตจากบุุคคล
นั้้�น ๆ หรืือตรวจสอบรายชื่่อ
� จาก ก.ล.ต. เนื่่อ
� งจาก
ผู้้�แนะนำำ�การลงทุุนในหลัักทรััพย์์หรืือสิินทรััพย์์
ทางการเงิินจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตตาม
กฎหมาย ตรวจสอบข้้อมููลรายละเอีียดของหลััก
ทรััพย์์หรืือสิินทรััพย์์ที่่�มีีผู้้�เสนอให้้ลงทุุน โดยควร
ต้้องมีีแหล่่งข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือ สามารถเข้้าถึึงได้้
ไม่่มีีการโฆษณาอััตราผลตอบแทนที่่�เกิินจริิงหรืือ
รัับประกัันผลตอบแทนโดยอ้้างว่่าไม่่มีีความเสี่่�ยง

รัับอนุุญาตจาก ก.ล.ต. ได้้ที่่�แอปพลิิเคชััน SEC
Check First และเว็็บไซต์์ ก.ล.ต. www.sec.or.th
หััวข้้อ SEC Check First (https://market.sec.
or.th/LicenseCheck/Search) หากมีีข้้อสอบ
ถามหรืือมีีเบาะแสเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมที่่�น่่าสงสััย
โปรดแจ้้งที่่� "ศููนย์์บริิการประชาชน ก.ล.ต." โทร.
1207 หรืือ SEC Live Chat ที่่�เว็็บไซต์์ ก.ล.ต. เพื่่�อ
การตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงในเชิิงลึึกต่่อไป ในกรณีี
ที่่�ตรวจพบว่่ามีีการกระทำำ�อัันเข้้าข่่ายเป็็นความ
ผิิดตาม พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์ฯ ผู้้�กระทำำ�ผิิดอาจถููก
ดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย ซึ่่�งมีีโทษทั้้�งจำำ�คุุกและปรัับ
และหากเข้้าข่่ายการกระทำำ�ที่่�อาจผิิดกฎหมายอื่่น
�
ก.ล.ต. มีีกระบวนการในการประสานงานกัับหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อไป
รวมทั้้�งสามารถติิดต่่อสอบถามได้้ที่่�สมาคมบริิษััท
หลัักทรััพย์์ไทย (ASCO) โทร. 0-2226-0909
หรืือสมาคมบริิ ษัั ท จัั ด การลงทุุ น (AIMC) โทร.
0-2264-0900
นอกจากนี้้� ยัังสามารถสอบถามข้้อมููลหรืือร้้อง
ทุุกข์์กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
สำำ�นัักงานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.)
โทร. 1166
กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ(ดีีเอสไอ) โทร. 1202
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า โทร. 1570

กองบััญชาการตำำ�รวจสืืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีี (บช.สอท.) โทร. 1441
ศููนย์์รับ
ั แจ้้งการเงิินนอกระบบ สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจ
การคลััง โทร. 1359
ศูู น ย์์ คุ้้� มครองผู้้�ใช้้ บ ริิ ก ารทางการเงิิ น (ศคง.)
ธนาคารแห่่งประเทศไทย โทร. 1213
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ttb analytics ประเมิินปีี 2565
ค่่าครองชีีพสููงขึ้้�น ส่่งผลรายได้้สุุทธิิครััวเรืือนไทยลดลง 
เพิ่่�มความเปราะบางแก่่ภาวะการเงิินของครััวเรืือน
หลัังผ่่านจุุดต่ำำ��สุุดของวิิกฤตโควิิด-19
แนวโน้้มรายได้้สุท
ุ ธิิครััวเรืือนไทยปีี 2565
ลดลงจากปีีก่อ
่ น เนื่่อ
� งจากค่่าครองชีีพที่่�
เพิ่่� ม สูู ง ขึ้้� น เร็็ ว กว่่ า รายได้้ ประกอบกัั บ
ภาระผ่่อนจ่่ายหนี้้�ครััวเรืือนที่่�อยู่่�ในระดัับ
สูู ง เป็็ นปัั จ จัั ย กดดัั น แนวโน้้ ม กำำ� ลัั ง ซื้้� อ
เพิ่่�มความเปราะบางต่่อภาวะการเงิินของ
ครัั ว เรืือนไทย หลัั ง ผ่่ านจุุ ด ต่ำำ�� สุุ ด ของ
วิิกฤตโควิิด-19
เศรษฐกิิจไทยในปีี 2565 กำำ�ลัังอยู่่�ในช่่วง
ฟื้้�นตััวจากสถานการณ์์โควิิด-19 อย่่าง
ค่่อยเป็็นค่่อยไปและมีีความเสี่่�ยงมาก
เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดจากโรคโควิิด19 สายพัันธุ์์�ใหม่่โอมิิครอนและมาตรการ
ควบคุุมการแพร่่ระบาดที่่�ยัง
ั ส่่งผลกดดััน
ต่่อการฟื้้นตั
� ัวของกิิจกรรมเศรษฐกิิจ
ในประเทศอยู่่� ประกอบกัับความขััดแย้้ง
ระหว่่างรััสเซีีย-ยููเครนที่่�เกิิดขึ้้�น ส่่งผลให้้
อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปเร่่งตััว และเศรษฐกิิจ
ไทยในระยะเวลาข้้างหน้้ายัังมีีความไม่่
แน่่ น อนสูู ง ทำำ� ให้้ ผู้้� ประกอบการส่่ ว น
ใหญ่่จึึงยัังคงระมััดระวัังการจ้้างงานใหม่่
และหากจำำ�เป็็นต้้องจ้้างแรงงานเพิ่่�มเติิม
จะเป็็นการจ้้างงานชั่่�วคราวมากกว่่า
ประจำำ� เพื่่อ
� ให้้สามารถควบคุุมต้้นทุน
ุ และ
ปรัับจำำ�นวนการจ้้างงานได้้สอดคล้้อง
กัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
ปััจจััยข้้างต้้นส่่งผลให้้รายได้้ภาคครััว
เรืือนของไทยมีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวต่่อเนื่่�อง

หลัังจากผ่่านจุุดต่ำำ��สุุดของวิิกฤตโควิิด19 แต่่ยัังมีีความเปราะบางอยู่่� สะท้้อนได้้
จากภาวะการจ้้างงานที่่�ยัง
ั คงอยู่่�ในระดัับ
ต่ำำ��โดยเฉพาะการจ้้างงานที่่�เกี่่�ยวกัับภาค
การท่่องเที่่�ยว โดยภาพรวมอาจต้้องใช้้
เวลานานอย่่างน้้อย 2 ปีีกว่่าระดัับราย
ได้้นอกภาคการเกษตรจะฟื้้นตั
� ัวกลัับมา
ถึึงช่่วงก่่อนเกิิดวิิกฤตโควิิด-19 ส่่วนการ
จ้้างงานในภาคเกษตรแม้้ยัง
ั มีีอยู่่�มาก แต่่
มาจากพวกแรงงานย้้ายกลัับถิ่่�นหลัังเกิิด
วิิกฤตโควิิด-19 ในปีี 2563 ประกอบกัับ
การผลิิตในภาคเกษตรที่่�ค่่อนข้้างน้้อย
จึึงสร้้างรายได้้ให้้แก่่แรงงานต่ำำ��กว่่า
เศรษฐกิิจประเภทอื่่น
� ๆ อยู่่�มาก
เมื่่�อวิิเคราะห์์แนวโน้้มรายได้้ครััวเรืือน
จากผลสำำ�รวจภาวะเศรษฐกิิจและสัังคม
ของครััวเรืือน (ข้้อมููลจาก SES: SocioEconomic Survey) พบว่่าในปีี 2564
ครััวเรืือนไทยมีีรายได้้ต่่อเดืือนเฉลี่่�ยราว
23,500 บาท ซึ่่�งเมื่่อ
� หัักรายได้้ที่่ไ� ม่่เป็็นตัว
ั
เงิินออกไป อาทิิ เงิินอุุดหนุุนจากรััฐบาล
ในปีี 2565 รายได้้ ค รัั ว เรืือนจะมีี แ นว
โน้้มขยายตััวตามทิิศทางการเติิบโตของ
เศรษฐกิิจไทยที่่�ฟื้นตั
้� ว
ั อย่่างค่่อยเป็็นค่อ
่ ย
ไป ประกอบกัับภาวะการจ้้างงานโดยรวม
ที่่�ยัังคงเปราะบาง ส่่งผลให้้ครััวเรืือนที่่�มีี
รายได้้น้้อยจะมีีรายได้้ต่ำำ��กว่่านี้้�มาก และ
รายได้้อาจมีีความไม่่แน่่นอนสููง ด้้วยเหตุุ
นี้้� รายได้้ของครััวเรืือนไทยโดยภาพรวม
จึึงยัังมีีความเปราะบาง และไม่่สามารถ

รองรัับปััจจััยที่่�ไม่่คาดคิิดได้้มากนััก
ขณะเดีี ย วกัั น การเพิ่่� ม ขึ้้� นข องราคา
พลัังงานและสิินค้า้ โภคภััณฑ์์ในตลาด
โลกหลัังเกิิดวิิกฤตรััสเซีีย-ยููเครน โดย
เฉพาะการเพิ่่�มขึ้้�นของราคาอาหารสดที่่�
กำำ�ลัังสะท้้อนถึึงการเข้้าสู่่�วิิกฤตอาหาร
ทั่่�วโลก ได้้ส่่งผลให้้ระดัับราคาสิินค้้าใน
ประเทศไทยในหมวดดัังกล่่าวปรัับขึ้้�น
อย่่างรวดเร็็ว ต้้นทุุนค่่าครองชีีพที่่�แพง
ขึ้้�นถืือเป็็นปััจจััยกดดัันเพิ่่�มเติิมต่่อกำำ�ลััง
ซื้้� อ ของครัั ว เรืือนไทยในทุุ ก กลุ่่�ม และ
ลดทอนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
ของครััวเรืือนด้้วย โดยเฉพาะครััวเรืือน
กลุ่่�มรายได้้น้้อยที่่�มีีสััดส่่วนการบริิโภค
อาหารสดและเชื้้�อเพลิิงสำำ�หรัับใช้้ในบ้้าน
และการเดิิ น ทางในระดัั บ สูู ง ซึ่่� ง มีี ก าร
ปรัั บ ราคาเร่่ ง ตัั ว มากที่่� ร าว 15-16%
จากระยะเดีียวกัันปีี 2564 เมื่่�อเปรีียบ
เทีียบกัับราคาสิินค้้าในหมวดอื่่�น ดัังนั้้�น
ศููนย์์วิิเคราะห์์เศรษฐกิิจ ทีีทีีบีี หรืือ ttb
analytics ประเมิินว่่า สััดส่่วนค่่าใช้้จ่่าย
ต่่อรายได้้ของครััวเรืือนไทยในกลุ่่�มที่่�มีี
รายได้้รวม 25,000-50,000 บาทต่่อ
เดืือน จะเพิ่่�มขึ้้�นจาก 68% ในปีี 2564 มา
อยู่่�ที่่�ราว 75% ในปีี 2565 นี้้� สำำ�หรัับครััว
เรืือนกลุ่่�มที่่�มีีรายได้้รวมอยู่่�ที่่� 15,00025,000 บาท จะเพิ่่�มขึ้้�นจาก 80% มา
อยู่่�ที่่� 87% และครััวเรืือนกลุ่่�มรายได้้รวม
15,000 บาท จะเพิ่่�มขึ้้�นจาก 90% เป็็น
98%
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ttb analytics ประเมิินปีี 2565
ค่่าครองชีีพสููงขึ้้�น ส่่งผลรายได้้สุุทธิิครััวเรืือนไทยลดลง 
เพิ่่�มความเปราะบางแก่่ภาวะการเงิินของครััวเรืือน
หลัังผ่่านจุุดต่ำำ��สุุดของวิิกฤตโควิิด-19
ทั้้�งนี้้� จากผลสำำ�รวจภาวะเศรษฐกิิจและสัังคมของครััวเรืือนปีี 2564 (Household Socio-Economic Survey: SES) พบว่่า
ครััวเรืือนไทยจะมีียอดหนี้้�สิินรวมโดยเฉลี่่�ยประมาณ 208,000 บาทต่่อครััวเรืือน เมื่่�อสมมติิให้้ระยะเวลาผ่่อนชำำ�ระหนี้้�ที่่� 5 ปีีและ
อััตราดอกเบี้้�ย 5% ต่่อปีี ครััวเรืือนไทยโดยรวมจะมีีภาระผ่่อนส่่งหนี้้�สิินราว 4,400 บาทต่่อเดืือน โดยเมื่่�อคำำ�นวณสััดส่่วนภาระ
ผ่่อนหนี้้�สิินต่่อรายได้้สุุทธิิหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายในแต่่ละเดืือน พบว่่า สััดส่่วนดัังกล่่าวของครััวเรืือนกลุ่่�มรายได้้ที่่� 25,000-50,000
บาทต่่อเดืือน จะอยู่่�ที่่� 0.88 ครััวเรืือนกลุ่่�มรายได้้ 15,000-25,000 บาท มีีสััดส่่วนอยู่่�ที่่� 0.95 ขณะที่่�ครััวเรืือนกลุ่่�มรายได้้ต่ำำ��
กว่่า 15,000 บาท มัักมีีรายได้้ไม่่เพีียงพออยู่่�แล้้ว ส่่วนใหญ่่จึึงมัักเป็็นหนี้้�นอกระบบ ซึ่่�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้หลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันและ
ดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ส่ว
่ นใหญ่่คิด
ิ เป็็นรายวัันหรืือรายสััปดาห์์ จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถคำำ�นวณหาสััดส่่วนดัังกล่่าวได้้ แต่่จากผลสำำ�รวจ SES
ปีีล่่าสุุด พบว่่าครััวเรืือนไทยมีียอดหนี้้�นอกระบบรวมราว 3,800 บาทต่่อครััวเรืือน ซึ่่�งคาดว่่ามาจากครััวเรืือนกลุ่่�มรายได้้น้้อย
เป็็นหลััก ดัังนั้้�น เมื่่�อพิิจารณาสััดส่่วนภาระผ่่อนหนี้้�สิินต่่อรายได้้สุุทธิิดัังกล่่าวพบว่่า ครััวเรืือนไทยส่่วนใหญ่่มีีภาระผ่่อนหนี้้�ต่่อ
เดืือนค่่อนข้้างสููงตามสภาพปััญหาหนี้้�ครััวเรืือนไทยที่่�เรื้้�อรัังมานาน มีีเงิินสดเก็็บออมไว้้ใช้้ในยามฉุุกเฉิินน้อ
้ ยมาก โดยเฉพาะครััว
เรืือนกลุ่่�มรายได้้รวมต่ำำ��กว่่า 25,000 บาทลงมาที่่�ส่่วนใหญ่่ไม่่เหลืือเงิินเก็็บ ในกรณีีเช่่นนี้้� หากเกิิดเหตุุการณ์์ไม่่คาดฝัันขึ้้�น ก็็จะ
ยิ่่�งเพิ่่�มความเปราะบางให้้แก่่ภาวะการเงิินของครััวเรืือนไทย
ด้้วยสถานการณ์์ที่่�รายได้้สุุทธิิของครััวเรืือนไทยในปีี 2565 ปรัับลดลงจากปีีก่่อนตามค่่าครองชีีพที่่�แพงขึ้้�น ประกอบกัับภาระ
ผ่่อนชำำ�ระหนี้้�สิินที่่�ยัังมีีอยู่่�ในระดัับสููง ภาครััฐควรจััดการฟื้้�นฟููกิิจกรรมเศรษฐกิิจและการจ้้างงานในประเทศให้้กลัับมาใกล้้เคีียง
ปกติิให้้ได้้มากที่่�สุด
ุ มีีการดููแลระดัับราคาสิินค้า้ โดยรวมไม่่ให้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ออกมาตรการบรรเทาค่่าใช้้จ่าย
่ แก่่ครััวเรืือนผู้้�
มีีรายได้้น้อ
้ ย รวมทั้้�งบริิหารจััดการหนี้้�อย่่างเหมาะสม โดยช่่วยเหลืือครััวเรืือนกลุ่่�มเปราะบางและหาทางแก้้ไขหนี้้�นอกระบบ ขณะ
เดีียวกัันผู้้�บริิโภคก็็ควรหาวิิธีล
ี ดรายจ่่าย ประคองรายได้้ที่่มี
� อ
ี ยู่่� พร้้อมหาช่่องทางเพิ่่�มเติิมรายได้้ และบริิหารจััดการหนี้้�ครััวเรืือน
อย่่างเหมาะสม เช่่น ขอเจรจาปรัับลดภาระผ่่อนจ่่ายต่่อเจ้้าหนี้้�ลงชั่่�วคราว เพื่่�อประคัับประคองตนให้้ผ่านพ้
่
้นช่่วงวิิกฤตค่่าครอง
ชีีพทัับซ้้อนวิิกฤตโควิิด-19 ในครั้้�งนี้้�ไปให้้ได้้
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อินไซด์ Business
"CEYE เริ่่�มซื้้�อขาย
ในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ วัันแรก"

"ปููนตราเสืือ" จัับมืือ "เอ็็ม-150"
ผุุดแคมเปญ "ฮึึดสู้้�อย่่างเสืือ หััวใจเกิินร้้อย ปีี2"
ต่่อยอดความสำำ�เร็็จปีี 2  ผนึึกกำำ�ลัังความร่่วมมืือ
ทางการตลาด กระตุ้้�นตลาดวััสดุุก่อ
่ สร้้างรัับวัันแรงงาน

CHAYO จััดประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565
ไฟเขีียวจ่่ายปัันผลเป็็นหุ้้�น-เงิินสด

ผถห. SNNP
อนุุมััติิปัันผลอีีก 0.14 บาท/หุ้้�น
รวมทั้้�งปีีจ่่าย 0.24 บาท
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สรุ ป มู ล ค่ า การซื้อขาย
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สรุ ป มู ล ค่ า การซื้อขาย
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